
Jeśli zakładasz konto, zapoznaj się z klauzulą informacyjną nr 1  

Jeśli Twoje dane podała inna osoba, zapoznaj się z klauzulą informacyjną nr 2  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH nr 1  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej: RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa  danych osobowych jest FIBRAIN Sp. z o.o. z siedzibą w 36-062 Zaczernie 
190F;  

2) dane osobowe uzyskane przy rejestracji i korzystaniu z platformy B2B przetwarzane są w celu:  

a) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

b) wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np.: 
wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,  

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, archiwalnych, statystycznych, 
marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),   

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, 
tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy przez okres do czasu zakończenia jej 

realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 lit. c) do 

momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a w przypadku  wyrażenia przez Państwa dodatkowej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu wycofania tej zgody,  

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,  

5) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, w 

pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bez podania 

danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.  

6) przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich 

danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia, w myśl obowiązujących przepisów,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być 

zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,  

8) dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem 

decyzji, w tym profilowaniu,  

9) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się 
Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres Administratora 

FIBRAIN Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 14 36-060 Głogów Małopolski  bądź e-mailowo iod@fibrain.pl  

10) jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.  

  

  

  



    

  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH nr 2  

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej: RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa  danych osobowych jest FIBRAIN Sp. z o.o. z siedzibą w 36-062 Zaczernie 
190F;  

2) dane osobowe zostały przekazane przez Pracodawcę;  

3) dane osobowe uzyskane przy rejestracji i korzystaniu z platformy B2B przetwarzane są w celu:  

a) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

b) wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np.: 
wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,  

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, archiwalnych, statystycznych, 
marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),   

4) kategorie przetwarzanych danych: dane niezbędne do realizacji usługi (imię, nazwisko, tel. 
kontaktowy, adres email)  

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, 
tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy przez okres do czasu zakończenia jej 

realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w pkt. 3 lit. c) do 
momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, a w przypadku  wyrażenia przez Państwa dodatkowej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu wycofania tej zgody,  

6) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich 

danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia, w myśl obowiązujących przepisów,  

8) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane 

osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być 

zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,  

10) dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem 

decyzji, w tym profilowaniu,  

11) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się 

Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres Administratora 
FIBRAIN Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 14 36-060 Głogów Małopolski  bądź e-mailowo iod@fibrain.pl  

12) jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.  

   


